
 

 

 بالغ حصفي

 حفل اس تقبال عىل رشف البطالت والأبطال املتوجني ابلبطوةل الإفريقية املدرس ية

 شاسابعامصة كونغو ادلميوقراطية كن كرة القدم ل
رئيس اجلامعة امللكية  ترأأس الس يد شكيب بمنوىس، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي الأويل والرايضة، ،سال-2022مارس  5السبت  

د السا س لكرة القدم ابملركب الراييض محم ،اليوم ،املغربية للرايضة املدرس ية، والس يد فوزي لقجع، رئيس اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم
 وكونغالبعامصة املنظمة  ويةسابلبطوةل الإفريقية املدرس ية لكرة القدم الن املتوجات  البطالتحفل اس تقبال عىل رشف التلميذات سال، -مبعمورة

التظاهرة  ذههكور ااحاز  عىل الرببة الاالاة  ي س م الرتبيب  ي لذل وكذا الفريق الوطين، فرباير املايض 20و 19يويم  ،كنشاسا وقراطيةادلمي
 الرايضية القارية.

ىل الهنوض ابلرايضة املدرس ية، وانسجاما مع  ه جتس يداأأن ،املناس بةهبده ، كد الس يد الوزيرأأ و   للتوجهيات امللكية السامية، الرامية اإ
نمقتضيات القانون الإطار وبوصيات المنوذج التمنوي اجلد من  ،سرتابيجيةللرايضة املدرس ية  ي خمططاهتا الابويل أأمهية ابلغة الوزارة  يد، فاإ

اناث وذكورا،  اهتم بوفري عرض راييض غين ومتنوع يتضمن عدة أأجناس رايضية بليب حاجيو خالل بأأمني ممارسة رايضية مجليع املمتدرسني اإ
 الرايضية والطبيةو  الرتبوية والإ ارية الأطر ، وممثنا، كذكل، هجو هذه البطوةل ي املس تحق همنئا هؤلء الأبطال عىل فوزمه  .وميولهتم

 املمت ز.  سامهت  ي بناء وتمنية قدرات هؤلء الأبطال وفحف ز مسارمه وعطاهماليت 

 بية لكرة القدمواجلامعة امللكية املغر بني الوزارة رشاكة جتمع  هو مثرةالرتبوي، -هذا الاس تحقاق الراييض  واعترب الس يد بمنوىس أأن 
طار، Sports Education Solutions خرباء مؤسسةو   رساء مسار  مرشوع  ي اإ   الاستامثر، مشد ا عىل رضورة "رايضة و راسة"اإ

ليه الوزارةيؤسس للمنوذج اذلي   ي هذا البناء املشرتك اذلي ار ، سواء عىل مس توى المت ز الراييض أأو عىل مس توى مواكبة املسبطمح اإ
 لبلوغ الأهداف والاربقاء ابجلو ة.، بشلك أأمثل للتالميذ، ادلرايس

طار للرشاكة والتعاونب  البناء املشرتك مكتس بات هذاوبع زت    Sports مؤسسةو امللكية ، بني الوزارة واجلامعة توقيع ابفاقية اإ
Education Solutions ، الاربقاء مبامرسة كرة القدم النسوية ابملؤسسات التعلميية عىل الصعيد الوطين.هتم 

اجلهوية للرتبية  ، والأاك مييات ءربااخل و امللكيةاجلامعة رشاكة ثالثية الأطراف بني  ابفاقيات مت بوقيعوبفعيال ملقتضيات هذه البفاقية 
ىل ااحس مية-بطوان-خنيفرة وطنجة-سطات وبين مالل-ادلار البيضاء جلهاتوالتكوين  حداث مراك  رايضية  هتدف اإ ة خاصكرة القدم،  ملامرسةاإ

ءات لس تقبال التلميذات كفضا  والإمام البخاري ابدلار البيضاء، محمد اخلامس خبنيفرةرشد بطنجة و ابن  بلك من الاانوايت التأأهيلية ،ابلإانث
الفصول ادلراس ية  متاةل  يوامل للم اوجة بني التحصيل ادلرايس وممارسة كرة القدم، ق املراف وبوفريدات الرضورية مع جته زها ابملع ،ضياتايالر

 ا ورايضيا.سيرشف عىل بأأطري هؤلء التلميذات بيداغوجي واإ اري وتربوي طامق بقين فضال عن ختصيصوملعب،  اخلية ومطعموالأقسام ادل

شارة هذه املراك  فريقا بقنيا قارا  لكرة القدم املغربية امعة امللكيةاجل ضعس تومبوجب مقتضيات هذه البفاقيات  خدمات  بدبريو رهن اإ
ىل جانب ، هبذه املراك يضايابلتكوين الر ءات اخلاصةبأأهيل الفضا وكذا، لفائدة التلميذات والطيبوالنقل والتتبع الراييض الإطعام التمكييل   اإ

 لنسوية.ا اخلاصة مبامرسة كرة القدمورية ابملعدات الرايضية الرض ، فضال عن جته ز هذه املراك  وادلمع التقيناملساعدة  بقدمي

طار التنس يق بني الطرفني أأما الأاك مييات اجلهوية للرتبية والتكوين فس توفر املتعاقدين، وفريقا  البنية التحتية والتجه زات الرضورية  ي اإ
 عىل بتبعهن.مع العمل  للتلميذاتبيداغوجيا لتأأمني التحصيل ادلرايس 

شارة اجلامعةة ؤسساملمن هجهتا س تضع   هذه املراك   تدبريخاصة ب  مالمئة اسرتابيجية والأاك مييات اجلهوية للرتبية والتكوين رهن اإ
رشافها عالوة عىلوبتبع بفعيلها،  والراييض ي اجلانبني الأاك ميي     . هذه املراك لولوج التلميذاتانتقاء عىل معلية  اإ

اكتشاف قوم عىل ب وفق حلول مبتكرة ،هبذه اجلهات النسوية رايضة كرة القدم من الاربقاء مبامرسةأأن ميكن  هذا التعاونهذا، ومن شأأن 
صقل موهبهتن الرايضية و  تمنية قدراهتن وبوجهيهنل فعالني  بأأطري أأاك ميي وراييضاحتضاهنن من خالل و ، هذه الرايضة ي الفتيات املواهب من 

ملغربيات  ي خمتلف حضور النساء ا يع ز ابلرايضة الوطنيةللهنوض الرتبوية و عامة أأساس ية نظومة امل  لالربقاء جبو ةمكوان علها جل  املدرس ية
 .التمنوي اجلديد أأهداف المنوذج وحيقق ،احملافل الرايضية الوطنية والعربية وادلولية والقارية

 
 

 


